
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТІ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ  

 

 

 

 

 

 

 

Бондар-Підгурська Оксана Василівна  
 

 

УДК 330.341.1: 316.42 

 

 

 

 

МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ  

ІННОВАЦІЙНИМИ ФАКТОРАМИ СТАЛОГО  

СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
 

  

 

Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління  

національним господарством 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ  

 

дисертації на здобуття наукового ступеня  

доктора економічних наук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019 



 

 

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Роботу виконано у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» Міністерства освіти і науки України. 

 

Науковий консультант  

доктор економічних наук, професор Соловйов В’ячеслав Павлович, 

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки 

ім. Г.М. Доброва НАН України» (м. Київ), заступник директора з наукової 

роботи. 

 

Офіційні опоненти:  

доктор економічних наук, професор Булєєв Іван Петрович, Інститут 

економіки промисловості НАН України (м. Київ), головний науковий 

співробітник відділу проблем економіки підприємств;  

 

доктор економічних наук, професор Микитенко Вікторія  Володимирівна, 

ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН 

України» (м. Київ), головний науковий співробітник відділу методології 

сталого розвитку; 

 

доктор економічних наук, професор Яковлєв Анатолій Іванович,  

Національний технічний  університет «Харківський політехнічний інститут» 

Міністерства освіти і науки України, професор кафедри економіки та 

маркетингу. 

 

Захист відбудеться «20» грудня 2019 року об 11
00

 на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 11.151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України  

за адресою: 03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2.  

 

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту економіки 

промисловості НАН України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2. 

 

 

Автореферат розісланий «20» листопада 2019 р. 

 

 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради  
 

 

 

О.В. Лях 

 



 

 

1 

 

 

 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Досягнення цілей сталого розвитку ХХI ст. в Україні 

потребує від органів влади здійснення комплексу заходів, які забезпечили б 

задоволення життєво важливих інтересів населення, соціальну стабільність  

і подальше економічне зростання. Однак негативні тенденції розвитку 

національного господарства, пов’язані із сировинною орієнтацією економіки та 

низькотехнологічним виробництвом, посилення протиріччя між наявним 

науково-технічним потенціалом країни і низькою часткою інноваційної 

продукції, що випускається, висока енергоємність ВВП знижують конкурентні 

позиції економіки України, обумовлюючи її подальше відставання від 

соціально-економічного рівня розвитку країн, які обрали модель ефективної 

соціально орієнтованої ринкової економіки. Крім того, загрозливі тенденції у 

демографічному становищі України протягом останніх років обумовлюють 

необхідність переходу економіки до більш високого технологічного укладу, 

формування відповідних концепції та стратегії економічного розвитку. У 

зв’язку з цим особливої актуальності набувають питання дослідження шляхів  

і можливостей використання інноваційних факторів як основи сталого 

соціально орієнтованого розвитку економіки, а також пошук інструментів і 

методів впливу на ті сфери, які можуть стати драйверами подальшого 

соціально-економічного розвитку, що потребує поглиблення методології 

управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого 

розвитку економіки. 

Проблеми сталого розвитку економіки розглянуто в працях Н. Бєлікової, 

Р. Гатаулліна, І. Горяної, В. Ляшенка, В. Микитенко, Ю. Харазішвілі. Пошуку 

шляхів забезпечення соціально орієнтованого розвитку економіки присвячено 

роботи таких науковців, як Е. Аткінсон, Д. Белл, О. Бендасюк, М. Вебер, 

А. Головачов, Т. Гончаренко, Б. Губський, А. Дітон, М. Зотова, Л. Ерхард,  

Д. Канеман, В. Куценко, Е. Лібанова, І. Медведенко, К. Міхуринська, 

О. Осінська, М. Павловський, Т. Пікеті, А. Сен, Р. Тайлер, О. Шевчук. 

Інноваційну складову соціально-економічного розвитку досліджують 

Г. Андрощук, Ю. Бажал, Н. Брюховецька, В. Вишневський, Т. Гарєєв, 

В. Герасимчук, В. Головатюк, П. Друкер, С. Ілляшенко, А. Касич, О. Лапко, 

Б. Санто, В. Семиноженко, Р. Солоу, М. Туган-Барановський, Й. Шумпетер, 

А. Яковлєв. Взаємозв’язок соціальної та інноваційної складових розвитку 

економіки висвітлено в дослідженнях І. Булєєва, М. Згуровського, С. Кузнеця, 

П. Нікітенко, О. Меха, В. Соловйова, Л. Федулової, І. Ящишиної; 

взаємозалежності інноваційного та сталого розвитку економіки – в роботах 

В. Гейця, Б. Малицького, Л. Ханнес, поєднання шляхів забезпечення сталого та 

соціально орієнтованого розвитку – у працях О. Амоші, В. Антонюк, 

Є. Бабосова, О. Новікової.  

Проте нові виклики, з якими стикається сучасна економічна політика, у тому 

числі пов'язані з поточною науково-технічною революцією, потребують 

комплексного підходу до усунення перешкод для одночасного і збалансованого 

http://www.delo.ranepa.ru/author-book/entoni-atkinson/
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просування за всіма векторами розвитку економіки. Зокрема, бракує наукового 

підґрунтя розбудови «економіки для людини», не вирішеними залишаються 

окремі теоретично-методологічні та практичні проблеми управління 

інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки 

України, а саме майже відсутні роботи з формування та реалізації концепції, 

стратегії формування, динамічної моделі системи управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки країни. 

Недостатньо узгоджено термінологію та розмежовано окремі поняття, 

неповною мірою висвітлено роль неекономічних чинників сталого соціально 

орієнтованого розвитку. Важливою є також розробка методичних положень 

щодо розв’язання практичних проблем управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки. Актуальність, науково-

теоретична та практична значущість зазначених питань обумовили вибір теми 

дисертації, її мету та завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до тематики наукових досліджень ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» МОН України: «Ринково 

адаптований механізм управління сучасною соціально-економічною системою» 

(номер держреєстрації 0110U000932, 2010-2016 рр.) − запропоновано напрями 

підвищення ефективності функціонування системи управління сталим 

інноваційним соціально орієнтованим розвитком національної економіки; 

«Методологія та практика управління сучасною соціально-економічною 

системою» (номер держреєстрації 0105U003905, 2005-2009 рр.) − 

рекомендовано науково-методологічний підхід до управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки в частині його 

оцінки та прогнозування; «Методичні рекомендації щодо розробки програми 

розвитку економіки Полтавщини на інноваційно-інвестиційних засадах» 

(номер держреєстрації 0107U004732, 2007 р.) − сформовано науково-методичні 

положення щодо вдосконалення управління й оцінки інноваційно-

інвестиційного потенціалу економіки області з метою забезпечення її сталого 

розвитку; ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»  

за темою «Удосконалення діяльності промислових підприємств на основі  

їх конкурентоспроможності» (номер держреєстрації 0111U008605, 2010-

2014 рр.) − обґрунтовано доцільність активізації пошуку власних джерел 

фінансування  інноваційного розвитку промисловості, використання факторів 

неекономічного характеру, розроблено схему причинно-наслідкового розвитку 

економічної системи в умовах змін; ПВНЗ «Дніпропетровський університет ім. 

Альфреда Нобеля» (у рамках наукового журналу «Економіка і Фінанси») за 

науково-дослідними темами: «Розробка концепції забезпечення економічної 

безпеки в умовах глобалізації світової економіки» (номер держреєстрації 

0113U007516, 2011-2015 рр.) − запропоновано підходи, інструменти та заходи 

щодо протистояння впливу загроз сталому розвитку економіки, обґрунтовано 

можливості їх усунення; «Формування механізму ефективного регулювання і 

управління економічною діяльністю підприємств» (номер держреєстрації 

0113U007514, 2013-2018 рр.) − уточнено понятійний апарат сталого розвитку 



 

 

3 

 

 

 
економіки, обґрунтовано доцільність розробки та реалізації антикризового 

механізму забезпечення життєдіяльності в рамках сталого розвитку; 

«Підвищення ефективності управління підприємствами різних організаційно-

правових форм в умовах фінансово-економічної нестабільності» (номер 

держреєстрації 0114U006193, 2014-2019 рр.) − у форматі забезпечення 

гармонізації національних і міжнародних стандартів розроблено заходи щодо 

вдосконалення управління якістю в адаптованих операційних (виробничих) 

системах підприємств малого і середнього бізнесу. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 

теоретико-концептуальних засад, методологічних положень і розробка 

практичних рекомендацій щодо управління інноваційними факторами сталого 

соціально орієнтованого розвитку економіки України. 

Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання: 

розглянути понятійно-термінологічний апарат сталого інноваційного соціально 

орієнтованого розвитку  економіки; 

синтезувати наукові теорії в контексті управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки;  

розкрити концептуальні засади управління інноваційними факторами сталого 

соціально орієнтованого розвитку національного господарства; 

сформувати науково-методичний арсенал управління інноваційними факторами 

сталого розвитку соціально орієнтованих економічних систем; 

обґрунтувати взаємозв’язки елементів системи управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки; 

розробити методику розв’язання проблем управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку національного господарства; 

методологічно обґрунтувати й удосконалити склад і зміст групи чинників, що 

впливають на рівень індексу людського розвитку; за результатами розрахунків 

визначити динаміку зміни соціальної, екологічної та економічної складових 

інноваційних факторів сталого соціально орієнтованого розвитку економіки 

України;   

удосконалити адаптивну динамічну модель системи управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки України; 

аргументувати перспективи сталого соціально орієнтованого розвитку 

економіки України на основі управління інноваційними факторами. 

Об’єкт дослідження − процес управління інноваційними факторами в 

контексті сталого соціально орієнтованого розвитку економіки. 

Предметом дослідження є теоретико-концептуальні, методологічні та 

практичні положення управління інноваційними факторами сталого соціально 

орієнтованого розвитку економіки України. 

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дисертаційної 

роботи становлять наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, ноосферна 

парадигма сталого соціально-економічного розвитку, економічні теорії, теорії 
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конфліктів, економічних циклів і криз, загальна теорія оптимального 

управління, теорія техніко-технологічних укладів, кібернетична теорія 

управління, а також законодавче та нормативно-правове поле України. 

У процесі дослідження використано такі загальнонаукові методи: системного 

аналізу і синтезу, зокрема причинно-наслідковий та історичний аналіз, − при 

встановленні ключових проблем управління інноваційними факторами сталого 

соціально орієнтованого розвитку економіки; індукції, дедукції – при визначенні 

перспективних тенденцій сталого інноваційного соціально орієнтованого 

розвитку економіки в контексті протистояння впливу викликам і загрозам; 

моделювання й аналогій – при адаптації динамічної моделі системи управління 

інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки 

та формуванні основних напрямів, механізмів, заходів і резервів підвищення 

ефективності управління інноваційними розвитком економіки; соціально-

економічного аналізу, а саме: порівняння – при встановленні тенденцій розвитку 

наукової та інноваційної діяльності, рівня та якості життя населення України 

порівняно з іншими країнами; ранжування та експертної оцінки (вибіркових 

спостережень і метод Делфі) – при розробці переліку державних програм у 

контексті соціалізації виробництва та формуванні системи базових параметрів 

для розрахунку модифікованого індексу людського розвитку; соціологічних 

вимірювань, зокрема анкетування та опитування, – при визначенні рівня 

задоволеності життєво важливих інтересів представників промисловості, оцінці 

стратифікації населення для визначення частки представників середнього 

класу; а також специфічні методи: економетричні, зокрема дисперсії, головних 

компонент, ковзної матриці, факторного та кореляційно-регресійного 

аналізу – при розрахунку індексів різних складових соціально орієнтованого 

розвитку економіки, індексу задоволення життєво важливих інтересів 

населення, інноваційного розвитку, модифікованого індексу людського 

розвитку, визначенні найбільш достовірного цільового параметру 

альтернативних моделей економічного розвитку України за 2007-2017 рр.; 

прямих розрахунків – при визначенні рівня модифікованого індексу людського 

розвитку, аналізі тенденцій наукової та інноваційної діяльності; структурно-

параметричної оптимізації – при адаптації динамічної моделі системи 

управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого 

розвитку економіки; матричний – при визначенні типу державної інноваційної 

політики; коригування індексів і міждисциплінарний підхід – при розробці 

науково-методичного підходу до оцінки та прогнозування ефективності 

системи управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого 

розвитку економіки; імітаційного моделювання – у процесі побудови 

альтернативних сценаріїв  розвитку України та визначенні обсягу необхідних 

для цього інвестицій. 

Інформаційною базою дослідження є Закони України, укази Президента 

України, розпорядження Кабінету Міністрів України, статистичні дані 

Державної служби статистики України, Міністерства економічного розвитку  

і торгівлі України, Міністерства фінансів України, доповіді та інші 
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інформаційні матеріали Програми Розвитку ООН, Євростату, ОЕСР, 

Міжнародного енергетичного агентства, науково-аналітичні доповіді, 

монографії наукових установ, інтернет-ресурси, вітчизняні та зарубіжні 

періодичні видання.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці та розвитку 

теоретико-методологічних засад, методичних положень і практичних 

рекомендацій щодо розв’язання проблеми управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки з метою 

реалізації інноваційної моделі зростання економіки та забезпечення високого 

рівня життя населення. Найбільш суттєвими теоретичними та практичними 

результатами, які характеризують наукову новизну дослідження, є такі: 

уперше: 

сформульовано методологічні положення управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки, що базуються на 

авторській концепції підтримки та розвитку інноваційної діяльності 

національної економіки, яка являє собою модернізаційний конструкт (місія, 

цілі, завдання, інструменти, механізми, напрями та заходи) виведення 

економіки на новий етап (соціально орієнтованої ринкового типу), що 

спрямовує відновлення національного виробництва на створення доданої 

вартості переважно на інноваційній основі, задоволення життєво важливих 

інтересів населення, формування середнього класу, підтримку соціальної 

стабільності в суспільстві; 

розроблено методичний підхід до управління інноваційними факторами сталого 

соціально орієнтованого розвитку економіки на основі структурно-

економетричної моделі оцінки та прогнозування його стану, яка передбачає 

послідовність дій за чотирма етапами (планування, організація та аналіз, вибір 

альтернатив за критерієм достовірності, контроль) окремо для економічної, 

соціальної, екологічної підсистем; при цьому застосовано комбінацію 

системного, комплексного, селективного і міждисциплінарного підходів, а 

також ураховано критерії динамічної стійкості, оптимальності й ефективності 

управління економічними системами, що дозволяє як оцінювати рівень 

задоволеності життєво важливих інтересів населення, так і розробляти прогнози 

щодо модифікованого індексу людського розвитку (МІЛР); 

обґрунтовано еволюційний сценарій розвитку національної економіки з 

прогнозом до 2030 року в результаті запровадження у практику 

господарювання адаптивної динамічної моделі системи управління 

інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки 

України, яку розроблено з використанням програмного пакета VisSim; 

удосконалено: 

адаптивну динамічну модель системи управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки, в яку інкорпоровано 

регульований параметр – модифікований індекс людського розвитку, що є 

інтегрованим відображенням рівня задоволеності життєво важливих інтересів 
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населення та передбачає, на відміну від загальноприйнятої методики 

розрахунку індексу людського розвитку, комплексне врахування екологічних, 

соціальних й економічних індикаторів; 

склад і зміст групи факторів, що впливають на рівень МІЛР, на основі 

оновленого інформаційного забезпечення, яке враховує необхідність охоплення 

соціальної, екологічної та економічної складових управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки України і 

базується на використанні методів причинно-наслідкового, кореляційно-

регресійного та факторного аналізу показників і розрахунку індексів 

задоволення життєво важливих інтересів населення, інноваційного розвитку, а 

також МІЛР як цільової функції при виборі моделі економічного розвитку;  

науково-методичний підхід до формування та реалізації стратегії сталого 

інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки України за етапами 

(оцінка життєво важливих інтересів населення, наявних ресурсів, викликів  

і загроз вибір, відповідно до базових складових архітектоніки модифікованого 

індексу людського розвитку, змісту державної інноваційної політики та її 

узгодження з цілями сталого розвитку галузей економіки розробка програм  

і проєктів, які конкретизують реалізацію цієї стратегії контроль за 

результатами впровадження), послідовне втілення якого у процесі 

стратегічного управління сприятиме розбудові соціально орієнтованої ринкової 

економіки в умовах модернізації виробництва, переходу до нового 

технологічного укладу на основі прогресивних технологій, збереженню 

соціальної стабільності; 

дістали подальшого розвитку: 

понятійно-категоріальний апарат теорії економічної трансформації шляхом 

трактування поняття «інноваційні фактори сталого соціально орієнтованого 

розвитку економіки» як рушійних сил, задіяних у формуванні та розвитку 

соціально орієнтованої ринкової економіки, результатом чого має стати стійке 

підвищення ступеня задоволення життєво важливих інтересів населення країни 

без шкоди для майбутніх поколінь, що, на відміну від інших, уможливлює 

системне дослідження специфіки становлення такої економіки, яка забезпечує 

сталий соціально орієнтований розвиток суспільства на довгострокову 

перспективу;  

методологічні засади імплементації концептуальних положень наукових теорій 

(інноваційного розвитку, соціальної стратифікації, оптимального управління та 

автоматичного регулювання економіки) у процесі формування сприйнятливої 

до інновацій соціально орієнтованої економіки шляхом інтеграції цих положень 

задля розв’язання економічних проблем низького ступеня задоволення життєво 

важливих інтересів населення та посилення економічної нерівності; 

імплементація цих положень базується на імперативі того, що людина з її 

інтересами є ключовим фактором трансформації економіки на інноваційних 

засадах і головним дієвим суб’єктом управління, інноваційний розвиток – 

фактором задоволення життєво важливих інтересів населення, а якісний склад 
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національного істеблішменту – рушійною силою в частині прийняття 

результативних управлінських рішень, що сприятиме сталому розвитку 

національного господарства в умовах зростаючого динамізму викликів і загроз; 

методологічні та організаційні засади забезпечення умов ефективної реалізації 

на практиці сталого соціально орієнтованого розвитку економіки, що базується 

на інноваційній активності, відмінність яких полягає у: використанні науково-

методичного арсеналу управління інноваційними факторами сталого розвитку 

соціально орієнтованих економічних систем (принципів, підходів, методів, 

механізмів, інструментів) обґрунтуванні логічної послідовності розв’язання 

проблем управління розбудові системи управління процесом становлення 

нової економіки сукупність державних органів урядування, що впливають на 

об’єкт управління  з використанням антикризового механізму, функціонування 

якого забезпечене запропонованим ланцюгом «інформація – знання – 

інновація – задоволення життєво важливих інтересів населення», що сприяє 

створенню та застосуванню науково-методологічних засад для розробки 

концепцій, стратегій, планів, програм сталого інноваційного соціально 

орієнтованого розвитку економіки в контексті задоволення життєво важливих 

інтересів населення з урахуванням комплексного та системного підходів; 

методологічні домінанти застосування організаційно-економічних каталізаторів 

інноваційних факторів у процесі управління сталим соціально орієнтованим 

розвитком економіки України на основі задіяння механізмів активізації 

наукової та інноваційної діяльності у ВНЗ, вживання заходів щодо сприяння та 

стимулювання реінжинірингу бізнес-процесів як універсального інструменту 

активізації інноваційного розвитку у всіх секторах економіки, використання 

інструментарію оцінювання енергоефективності виробничо-економічних 

систем як фактора їх конкурентоспроможності, розробки та підтримки 

кластерних ініціатив задля формування мережі сприйнятливих до інновацій 

територіально-виробничих комплексів з орієнтацією на вирішення питань 

сталого соціально орієнтованого розвитку різних секторів економіки і регіонів 

країни 

науково-методичне забезпечення цілеорієнтованого реагування на виклики та 

загрози життєво важливим інтересам населення, засноване на: принципах 

інформаційного попередження, соціальної справедливості, недопущення 

антисоціальних тенденцій на рівнях окремої особистості, суспільства, 

національного істеблішменту; інструментах і механізмах гармонізації 

національних економічних інтересів; економічних і соціально-психологічних 

методах, із використанням яких вирішуються протиріччя у процесі 

трансформації моделі економіки, орієнтованої на експорт й імпорт сировини та 

продуктів первинної обробки, у високотехнологічну соціально орієнтовану 

ринкову економіку.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що наукові 

розробки, які містяться в дисертаційній роботі, доведено до рівня методичних і 
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практичних рекомендацій щодо комплексного управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки України. 

Окремі розробки впроваджено у практичну діяльність: Департаменту 

інноваційної діяльності та трансферу технологій МОН України − при розробці, 

коригуванні, імплементації законодавчих актів щодо підтримки та розвитку 

інноваційної діяльності в Україні (довідка № 19/2-63-16 від 5.05.2016 р.); 

Державного інституту науково-технічної та інноваційної експертизи МОН 

України − при виконанні робіт з удосконалення методів експертної оцінки 

результатів інноваційної діяльності в Україні (довідка № 241 від 21.10.2016 р.); 

Управління інформаційних технологій Міністерства оборони України − при 

виконанні завдань за призначенням у частині врахування соціально-

економічної складової у процесі розробки матеріалів інформаційного впливу 

(акт упровадження від 07.07.2014 р.); ТОВ «Полтавський завод кварцового 

скла» (довідка № 490/1 від 18.12.2013 р.), ТОВ «Полтавський газовий завод» 

(довідка № 154 від 5.07.2012 р.), ТОВ «Полтавський завод технологічного 

обладнання» (довідка № 1/06 від 01.06.2013 р.) − при здійсненні аналізу 

інноваційної діяльності та розробці антикризових заходів розвитку 

промислових підприємств; ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» − при викладанні дисциплін «Ситуаційний менеджмент», 

«Інноваційний менеджмент», «Ділове адміністрування (корпоративне 

управління)», «Корпоративне управління», «Самоменеджмент. Управління 

інноваціями» (довідка № 45-15/96 від 21.10.2015 р.); Міжнародного фонду 

соціальної адаптації − у перспективних напрямах діяльності (довідка № 60 від 

04.10.2016 р.); Херсонського національного технічного університету МОН 

України – у рекомендаціях Аналітичної записки МНПК «Україна – Болгарія – 

ЄС: сучасний стан і перспективи» (акт упровадження № 137 від 06.09.2016 р.); 

Асоціації міст і територіальних громад Дрогобиччини «Регіональна агломерація 

«Дрогобиччина» − при оптимальному створенні та розподілі робочих місць (акт 

упровадження № 06/21 від 10.06.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 

дослідженням здобувача, у якому викладено авторський підхід до вирішення 

важливої теоретико-методологічної проблеми підвищення ефективності 

управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого 

розвитку економіки. За результатами дослідження опубліковано 128 робіт, 

серед яких 1 одноосібна монографія та 13 підрозділів у колективних 

монографіях, 37 статей у наукових фахових виданнях, у тому числі: 21 стаття у 

виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, або у виданнях 

інших держав, 70 публікацій у матеріалах наукових конференцій, 4 статті в 

інших виданнях, 3 посібники з грифом МОН України. Загальний обсяг 

публікацій становить 160,45 д.а., з яких особисто автору належить 123,88 д.а. 

Наукові положення, висновки, рекомендації, які винесено на захист, одержано 

автором самостійно. Особистий внесок здобувача в роботах, опублікованих у 

співавторстві, наведено у списку публікацій.  
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Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати  

дослідження доповідались і дістали схвалення на: міжнародних симпозіумах 

«Інноваційна політика та законодавство в Європейському Союзі та Україні: 

формування, досвід, напрямки наближення» (м. Київ, 2011 р.); «Перемещение 

центров научно-технологической активности на европейском пространстве и 

межстрановая мобильность ученых и специалистов: современные тенденции» 

(м. Київ,  2012 р.); «Трансфер технологий от науки к бизнесу» (м. Алушта, 

2012-2013 рр.); міжнародних наукових і науково-практичних конференціях 

«Розвиток корпоративного управління в глобальному середовищі» 

(м. Тернопіль, 2004 р.); «Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації 

управління» (м. Харків, 2005 р.); «Методологія та практика менеджменту на 

порозі XXI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти» 

(м. Полтава, 2006, 2008, 2010, 2012 рр.); «Науково-технічний розвиток: 

економіка, технології, управління» (м. Київ, 2007 р.); «Маркетинг в малому й 

середньому бізнесі» (м. Полтава, 2007 р.); «Проблеми Європейської та 

Євроатлантичної інтеграції України: освітній вимір» (м. Полтава, 2008 р.); 

«Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті 

подолання світової фінансової кризи» (м. Алушта, 2009 р.); «Учение 

В. И. Вернадского о ноосфере и антикризисное социально-экономическое 

развитие Беларуси» (м. Мінськ, Білорусь, 2009 р.); «Проблемы инновационного 

развития и креативная экономическая мысль на рубеже веков: А.К. Шторх, 

А.А. Богданов, С.Ю. Витте» (м. Мінськ, Білорусь, 2010 р.); «Теория и практика 

инновационного развития кооперативного образования и науки» (м. Бєлгород, 

Росія, 2010 р.); «Структурні зміни в економіці та освіті під впливом 

інформаційно-комунікаційних технологій» (м. Полтава, 2010 р.); «Проблеми та 

перспективи інноваційного розвитку економіки» (м. Севастополь, 2008 р., 

м. Алушта, 2010-2012 рр., м. Ялта, 2013 р., м. Одеса, 2015, 2016 рр.); 

«Социально-экономические проблемы инновационного развития 

экономики» (м. Баку, Азербайджан, 2010 р.); «Формування та розвиток 

економіки в сучасних умовах господарювання» (м. Луцьк, 2011 р.); «Новые 

вызовы в экономике XXI века» (м. Мінськ, Білорусь, 2011 р.); «Наука и 

кооперация: проблемы и пути развития» (м. Бєлгород, Росія, 2011 р.); 

«Социально-экономические проблемы в обеспечение продовольственной  

безопасности» (м. Баку, Азербайджан, 2011 р.); «Стратегічні імперативи 

сучасного менеджменту» (м. Київ, 2012 р.); «Стратегия качества в 

промышленности и образовании» (м. Варна, Болгарія, 2012, 2013 рр.); 

«Інноваційна культура суспільства: механізми формування та розвитку» 

(м. Сімферополь, 2013 р.); «Інституційні засади функціонування економіки в 

умовах трансформації» (м. Дніпропетровськ, 2013 р.); «Менеджмент розвитку 

соціально-економічних систем в новій економіці» (м. Полтава, 2014 р.); 

«Глобальная экономическая динамика как фактор напряжения социально-

политических процессов: циклы, кризис и конфликты» (м. Лутракі, Греція, 

2014 р.); «Математичне моделювання процесів в економіці і управлінні 

проектами і програмами» (м. Коблево, 2015, 2016 рр.); «Modern Transformation 

of Economics and Management in the Era of Globalization» (м. Клайпеда, Литва, 
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2016 р.); «Україна – Болгарія – Європейський Союз: сучасний стан  

і перспективи» (м. Варна, Болгарія, 2016 р.); «Modern problems of management: 

economics, education, health care and pharmacy» (м. Ополе, Польща, 2016 р.); 

«Integration of Business Structures: Strategies and Technologies» (м. Тбілісі, 

Грузія, 2017 р.); «Формирование организационно-экономических условий 

эффективного функционирования АПК» (м. Мінськ, Білорусь, 2017 р.); «New 

step in science» (м. Moррісвіль, США, 2018 р.); «Eastern European conference of 

management and economics» (м. Любляна, Словенія, 2019 р.); всеукраїнських 

науково-практичних конференціях «Соціально-економічні проблеми розвитку 

країн з транзитивною економікою» (м. Харків, 2007 р.); «Проблеми 

функціонування навчальних закладів економічного профілю» (м. Полтава, 

2009 р.); «Особенности развития регионов Украины в новых экономических 

условиях» (м. Сімферополь, 2011 р.); «Актуальні питання забезпечення 

стійкого розвитку національного господарства» (м. Кременчук, 2011, 2012 рр.); 

«Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, 

ефективність» (м. Київ, 2011-2015 р.); «Актуальні проблеми соціально-

економічних систем в умовах трансформаційної економіки» 

(м. Дніпропетровськ, 2016 р.); «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами» (м. Луцьк, 2016 р.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 5 розділів, 

висновків, списку використаних джерел (427 найменувань на 50 сторінках), 

18 додатків (на 146 сторінках), містить 52 таблиці та 71 рисунок. Загальний 

обсяг роботи становить 588 сторінок, основний текст викладено на 

325 сторінках.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Перший розділ «Теоретичні та концептуальні засади управління 

інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку 

економіки» присвячено дослідженню понятійно-термінологічного апарату 

сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки, синтезу 

існуючих наукових теорій у контексті управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки та визначенню його 

концептуальних засад. 

Відповідно до етапів розвитку економіки, які характеризуються зміною ролі та 

функцій держави, визначено, що економіка України ще остаточно не 

трансформувалась у соціально орієнтовану ринкову, що актуалізувало 

необхідність формування концепції побудови відповідної моделі економіки та  

ефективних механізмів її розвитку. У результаті ретроспективного аналізу 

наукової літератури виокремлено основні класифікаційні ознаки соціально 

орієнтованої ринкової економіки, моделі та переваги соціально орієнтованої 

ринкової економіки порівняно з іншими моделями, що дозволило обрати її як 

перспективну через можливість одержання позитивних соціально-економічних 

показників навіть у кризових умовах, і сформувати вектор дослідження 
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«соціальна сфера – інноваційна діяльність – сталий розвиток». Розкрито зміст й 

удосконалено поняття «соціально орієнтована ринкова економіка». Ця модель 

економіки враховує необхідність дотримання балансу суспільних інтересів, 

зокрема задоволення життєво важливих інтересів більшості (не менше 2/3) 

населення країни, у такий спосіб формуючи середній клас, здатний за рахунок 

високопродуктивної праці та створеної доданої вартості забезпечувати 

необхідний рівень добробуту, реалізувати принцип соціальної відповідальності, 

що в сучасних умовах стає функцією соціальної держави і сприяє захисту 

соціально вразливих верств населення. Така економіка заснована на 

високотехнологічному виробництві й ефективному використанні людського 

капіталу. 

З урахуванням провідної ролі в економічній системі людини та на основі 

міждисциплінарного підходу до формування нової моделі економічного роз-

витку доповнено категоріальний арсенал економічної науки поняттям 

«задоволення життєво важливих інтересів населення» як сукупності потреб  

і системи цінностей особистості, суспільства, держави в різних сферах 

життєдіяльності, що зумовлюють гідне безпечне існування та можливості 

прогресивного розвитку. Належний рівень задоволеності життєво важливих 

інтересів населення (кількісний показник) гарантує соціальну стабільність у 

країні (якісний показник). При цьому соціальну стабільність визначено 

індикатором комплексної оцінки соціальних процесів економічного розвитку. 

На підставі узагальнення індикаторів добробуту населення, які відстежує 

статистична служба ООН, сформовано перелік життєво важливих інтересів 

населення: особиста безпека, свобода слова, друку, доступу до інформації; 

збереження здоров’я; житло; харчування; робота; матеріальне становище; 

екологічна безпека довкілля; освіта та наука; умови відпочинку та дозвілля; 

успіх у житті (досягнення життєвих цілей).  

Обґрунтовано, що соціально орієнтована ринкова економіка є базою сталого 

розвитку національного господарства, як такого, що враховує інтереси 

нинішніх і майбутніх поколінь, де інноваційні фактори – рушійні сили 

зростання економіки та підвищення якості життя населення. При цьому 

інноваційний розвиток позиціонується як першопричина формування соціально 

орієнтованої ринкової економіки, а сталий розвиток – як наслідок. Це 

уможливило впорядкування категорій «ідея – науково-технічна діяльність – 

нововведення –  інноваційна діяльність – інновація – дифузія інновацій –  

інноваційний розвиток – технологічні зміни – задоволення життєво важливих 

інтересів населення», а також уточнення термінів «інновація», «інноваційна 

діяльність», «інноваційний розвиток», які містять адресну мотиваційну 

спрямованість, що дозволяє не лише орієнтуватися на високий техніко-

технологічний рівень нововведень, але й оцінювати їх ефективність із позиції 

підвищення ступеня задоволення життєво важливих інтересів населення, якості 

життя, людського добробуту загалом. 

Дістало подальшого розвитку поняття «нова економіка», суть якої полягає в 

розбудові «економіки для людини» у форматі соціальної держави на засадах 
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сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку і відтворенні 

біосоціального продукту за рахунок безперервного навчання та ноосферного 

мислення, що дозволяє всебічно задовольняти життєво важливі інтереси 

переважної більшості населення, вчасно попереджуючи або згладжуючи 

соціально-економічні конфлікти.  

Запропоновано трактування поняття «інноваційні фактори сталого соціально 

орієнтованого розвитку економіки» як рушійних сил задля формування 

соціально орієнтованої ринкової економіки, результатом функціонування якої є 

сталий соціально орієнтований розвиток, заснований на інноваційній діяльності 

та здатний забезпечити стійке підвищення рівня задоволеності життєво 

важливих інтересів переважної більшості населення країни без шкоди для 

майбутніх поколінь. Розглянуто та синтезовано наукові теорії з позицій:  

сталого інноваційного розвитку (теорія техніко-технологічних укладів, теорії 

криз і циклічності, «нова теорія зростання» («Endogenous Technological 

Change»), неомарксистська  теорія,  інноваційні теорії та ін.);  

соціально орієнтованого розвитку економіки (ноосферна теорія, 

неокейнсіанська, теорії конфліктності, поведінкові теорії економіки, теорії 

нерівності (Е. Дітона, Т. Пікетті й Е. Аткінсона, Р. Тайлера), соціальної 

стратифікації, рівнозначності матеріальних і духовних чинників у суспільному 

розвитку М. Вебера);  

управління сталим розвитком (кібернетична теорія управління, зокрема теорія 

оптимального управління в економіці, теорія автоматичного регулювання).  

На основі узагальнення наукових теорій виявлено, що саме НТП (інноваційний 

прогрес) обумовлює підвищення рівня задоволеності зростаючих життєво 

важливих інтересів  населення, проявляючись як фактор впливу (екзогенний та 

ендогенний) на економічну систему. Активізація ендогенних факторів 

технологічного розвитку в нинішніх моделях НТП визначила  вирішальну роль 

людини як біосоціального продукту (за термінологією П. Нікітенка) у зростанні 

ВВП країни та науково-технічному прогресі, а саме підприємця-інноватора, 

який прагне задовольнити свої інтереси, що виступають головним мотивом 

його дій. Обґрунтовано необхідність урахування якісного складу владних еліт 

(національного істеблішменту) як рушійної сили при формуванні концепцій  

і моделей економічного розвитку. Особливу увагу приділено кібернетичній 

теорії  управління (Н. Вінера, В. Глушкова), а також її нинішній модифікації – 

загальній теорії оптимального управління та теорії автоматичного регулювання 

в рамках економічної системи. Наголошено на доцільності використання теорії 

автоматичного регулювання у процесі управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки як адаптивних динамічних 

економічних систем, що дозволяє розв’язувати складні проблеми, пов’язані зі 

збільшенням динамізму викликів і загроз. 

У результаті аналізу наукових положень щодо трансформації економіки 

України в напрямі інноваційного розвитку актуалізовано соціальний аспект 

проблематики – необхідність підвищення рівня задоволеності життєво 

важливих інтересів населення на основі новітніх технологій у промисловості як 
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провідної ланки національного господарства, що забезпечується завдяки 

взаємодії за схемою «інформація – знання – інновація – задоволення життєво 

важливих інтересів населення країни», яка згідно із законом аналогій відповідає 

певному типу економіки: інформаційній (Ф. Хайєк і Е. Тоффлер), знаннєвій 

(Д. Белл), інноваційній (П. Друкер). Обґрунтовано інформацію як параметр-

квінтесенцію, що поєднує простір, час, швидкість, та як першопричину явищ  

і процесів, а інформаційно-комунікаційні технології − як чинник і каталізатор 

структурних змін економіки. Це становить базу концептуального підходу до 

забезпечення сталого розвитку економіки України на інноваційних і соціально 

орієнтованих засадах, а також положень авторської концепції підтримки та 

розвитку інноваційної діяльності в національному господарстві в контексті 

стійкого задоволення життєво важливих інтересів більшості населення (рис. 1). 

Концепція являє собою модернізаційний проєкт виведення національної 

економіки на новий етап розвитку – «економіки для людини», що є більш 

конкурентоспроможною, а використання нововведень становить основу 

формування та розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки. Концепція 

ґрунтується на неомарксистських і неокейнсіанських теоретичних підходах, 

теоріях конфліктності та поведінкової економіки, є їх логічним продовженням, 

органічно вписується в парадигму сталого розвитку та ноосфери В. Вер-

надського, сприяє задоволенню інтересів людини, суспільства, держави, 

забезпеченню соціальної стабільності в країні, а також ураховує всі можливості 

цивілізаційного розвитку. Сформовано блок-схему впровадження концепції. 

У другому розділі «Методологічні засади управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтовного розвитку економіки» 

розглянуто питання формування науково-методичного інструментарію та 

обґрунтовано взаємозв’язки елементів системи управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтовного розвитку економіки, а також 

розроблено методику розв’язання проблем, які на даний момент існують у цій 

системі управління.  

Розроблено методологію управління інноваційними факторами сталого 

соціально орієнтованого розвитку економіки, зокрема, виокремлено чотири 

структурних елементи логіки її дослідження, а також сформовано науково-

методичний арсенал управління інноваційними факторами сталого соціально 

орієнтованого розвитку економіки, який охоплює принципи, підходи, методи, 

механізми, інструменти, що дозволять подолати розрив між необхідним  

і дійсним рівнями задоволення потреб населення в межах культурно-етичних 

норм суспільства. Обґрунтовано архітектуру формування життєво важливих 

інтересів людини, суспільства, держави в напрямі досягнення сталого 

інноваційного розвитку, що створило основу для виокремлення факторів 

формування нової економіки України (знання, інновації; ресурси; життєво 

важливі інтереси людини; істеблішмент, у тому числі економічна еліта) та 

реалізації парадигми розвитку національної економіки.  
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Рисунок 1 – Концепція підтримки та розвитку інноваційної діяльності 

національної економіки в контексті стійкого задоволення 
життєво важливих інтересів більшості населення України 

Місія – забезпечення стабільного розвитку національної економіки за рахунок інноваційного 
відродження вітчизняного виробництва, що створює додану вартість і стає основою стійкого 
задоволення життєво важливих інтересів більшості населення України, гарантом соціальної 
стабільності, економічної та національної безпеки 

Цілі – відродження, модернізація та розвиток національної економіки на основі інновацій; 
утримання позицій на національному та міжнародних ринках; інтеграція у світовий економічний 
простір як повноправного партнера на взаємовигідних умовах; формування національного ринку 
об’єктів інтелектуальної власності, підвищення рівня та якості життя більшості населення України. 
Обґрунтування прямого зв’язку із Цілями сталого розвитку тисячоліття, зокрема економічними 
(8. Гідна праця та економічне зростання; 9. Промисловість, інновації та інфраструктура), соціальними 
(1. Подолання бідності; 10. Скорочення нерівності), екологічними (6. Чиста вода та належні санітарні 
умови; 7. Доступна та чиста енергія; 13. Пом’якшення наслідків зміни клімату; 15. Захист та 
відновлення екосистем суші; 12. Відповідальне споживання та виробництво) 

Завдання:  
1) інноваційний розвиток економі-
ки (модернізація національного 
виробництва на основі нанотехно-
логій,  становлення ринку об’єктів 
інтелектуальної власності, транс-
фер технологій);  
2) сталий екологічний розвиток 
(енергомісткість ВВП, ресурсозбе-
реження, енергомодернізація); 
3) соціально орієнтований розви-
ток економіки, гідний рівень 
задоволеності життєво важливих 
інтересів населення країни 

Ефект:  
1) відродження національної промисловості на іннова-
ційних засадах, створення доданої вартості на базі 
новітніх технологій і екологічно чистого виробництва, 
підвищення ефективності функціонування національної 
інноваційної системи, прискорення переходу до 
наступного технологічного укладу, розвиток соціально 
орієнтованої ринкової економіки, економічна, соціальна 
та національна безпека;  
2) забезпечення чистого довкілля та збереження ресур-
сів для гідного існування нинішніх і майбутніх поко-
лінь; 
3) формування середнього класу, оптимальна стратифі-
кація населення; задоволення життєво важливих інтере-
сів більше 2/3 населення країни, соціальна стабільність 

Інструменти:  
1) програми роз-
витку націо-
нальної промис-
ловості в кон-
тексті її соціалі-
зації;  
2) економічні 
кластери для 
розв’язання 
проблем у 
період кризи; 
3) стратегія ста-
лого інновацій-
ного соціально 
орієнтованого 
розвитку еконо-
міки;  
4) реінжиніринг 
бізнес-процесів 

Механізми:  
1) механізми держав-
ного регулювання 
кризових ситуацій та 
акумулювання коштів 
на технологічний роз-
виток; 
2) формування серед-
нього класу, механізм 
трансформації еконо-
міки на інноваційних і 
соціально орієнтова-
них засадах; 
3) механізми балансу-
вання змін у часі та 
просторі (трансфер 
технологій, ресурсо-
збереження, трансмо-
тиваційні технології) 
та ін. 

Напрями і заходи:  
1) науково-методичний підхід до оцінки процесів 
модернізації промисловості; системний підхід до 
управління комерціалізацією об’єктів інтелекту-
альної власності; оптимізація структури форм 
власності в економіці, реінжиніринг оцінки ефек-
тивності інвестицій, застосування реактивних 
інновацій і стратегічних нововведень; гідна зар-
плата науковцям, винахідникам, освітянам; 
реінжиніринг як метод розвитку економіки; фор-
мування системи антикризового управління на-
ціональною промисловістю;  
2) освіта впродовж життя; соціальна відповідаль-
ність бізнесу, заходи профілактики соціального 
паразитизму, формування морально-етичної на-
ціональної еліти із числа новаторів і винахід-
ників;   
3) ресурсозбереження, заощадження, модерніза-
ція та ін. 
 
 

Головний очікуваний результат – нова економіка (сталого інноваційного соціально 
орієнтованого розвитку), соціальна держава, ноосферна людина нинішніх і майбутніх 
поколінь 
 

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 
Головна проблема (протиріччя) – необхідність подолання розриву між гідним і реальним рівнями 
задоволеності життєво важливих інтересів більшості населення України в межах культурно-етичних 
норм суспільства, а також наявними інноваційними факторами та недостатньо ефективним їх 
управлінням у контексті сталого соціально орієнтованого розвитку економіки 
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Із використанням комплексного та інтеграційного підходів систематизовано 

види, етапи, типи розвитку економіки та моделі економічного розвитку, що 

визначило формат економіки сталого розвитку на інноваційних засадах у 

контексті стійкого задоволення життєво важливих інтересів населення.  

Соціальну стабільність розглянуто як якісний індикатор сталого інноваційного 

соціально орієнтованого розвитку економіки, яка залежить від ефективності 

функціонування нових механізмів управління, що уможливлюють 

балансування змін у часі та просторі. Ці зміни приводять до 

ресурсозбереження, трансферу технологій, акумуляції та виділення коштів на 

дослідження і технологічний розвиток, трансмотиваційних технологій, що 

забезпечує сталий інноваційний розвиток національної економіки.   

Доведено взаємозв’язки складових у системі управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки, що являють 

собою сукупність гармонійних відносин «людина – суспільство – держава – 

економіка – навколишнє середовище», яка реалізує збалансований соціально 

орієнтований, економічно ефективний і природозберігаючий розвиток країни в 

контексті задоволення життєво важливих інтересів нинішніх і майбутніх 

поколінь; заснована на методології системного підходу, органічно поєднаного з 

комплексним, та є базою для реалізації концепції розвитку інноваційної 

діяльності в контексті стійкого задоволення життєво важливих інтересів 

більшості населення. 

Обґрунтовано базові критерії системи управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки України: стійкості, 

оптимальності, ефективності. Визначено критичну величину забезпечення 

динамічної стійкості як економічної, так і соціальної систем країни (не менш 

ніж 61,8% населення, життєво важливі інтереси якого задоволено), яку 

необхідно враховувати при регулюванні соціально-економічних процесів, 

особливо в умовах нестабільності.  

Із застосуванням комплексного, міждисциплінарного та системного підходів, 

методів аналізу і синтезу розроблено методику розв’язання проблем управління 

інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки, 

яка передбачає послідовне виконання таких етапів: планування (формування 

вхідних параметрів  сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку 

економіки); організація та аналітика (розробка системи оцінки елементів 

системи управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого 

розвитку економіки); вибір альтернатив за критерієм достовірності за першим 

(ВВП на одного мешканця як цільова функція) та другим контурами (індекс 

людського розвитку та модифікований індекс людського розвитку як цільові 

функції); контроль (визначення вихідних параметрів системи управління 

інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки 

та їх відповідності критеріям оптимальності, ефективності, стійкості). 

Запропонована методика дозволяє оцінювати рівень задоволеності життєво 

важливих інтересів населення, робити прогнози на основі модифікованого 

індексу людського розвитку й одночасно є складовою сформованої загальної 5-
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етапної теоретико-концептуальний, методологічний, аналітичний, актуалізації 

положень з удосконалення методологічних засад управління інноваційними 

факторами, матеріалізації положень щодо вдосконалення управління) 

структурно-логічної схеми економічного дослідження щодо управління 

інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки. 

Етап організації та аналітики містить комплексний аналіз економічної, 

соціальної, екологічної підсистем системи управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки з 

використанням індексного методу, факторного та кореляційно-регресійного 

аналізу за двома контурами економічної системи, що відповідають умовам 

стабільності (відсоток населення, життєво важливі інтереси якого задоволені, 

дорівнює не менше 61,8%) та нестабільності (відсоток населення, життєво 

важливі інтереси якого задоволені, становить менше 61,8%).  

Логічним продовженням даної методики стала структурна економетрична 

модель оцінки стану та прогнозування інноваційних факторів сталого соціально 

орієнтованого розвитку економіки, що являє собою сформовану систему 

соціально-економічних показників, яка відповідає критеріям управління 

економічними системами: стійкості (не менше 61,8% населення, життєво 

важливі інтереси якого задоволені), оптимальності (досягнення заданого 

(прогнозного) значення модифікованого індексу людського розвитку за 

мінімальний проміжок часу), ефективності (досягнення заданого рівня 

модифікованого індексу людського розвитку з мінімально достатніми 

інвестиціями).  

Реалізація чотирьох етапів розробленої методики розв’язання проблем 

управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого 

розвитку економіки дозволить виявити зміни модифікованого індексу 

людського розвитку і ступінь ефективності прийняття управлінських рішень 

органами державного регулювання.  

У третьому розділі «Особливості управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки України» здійснено 

аналіз соціальних, екологічних та економічних  складових, виокремлено 

основні тенденції їх еволюції, а також надано оцінку  ефективності управління з 

позиції функціонування антикризового механізму забезпечення 

життєдіяльності та задоволення життєво важливих інтересів населення.  

Із використанням методу експертної оцінки в альтернативних формах 

(адитивна, мультиплікативна та балова) розраховано інтегральний індекс 

задоволення життєво важливих інтересів населення України за 2007-2015 рр. 

(період цілісності країни) і визначено тенденцію його зниження за всіма 

формами розрахунків. У результаті дослідження інтегрального індексу 

задоволення життєво важливих інтересів населення за 2007-2015 рр. на основі 

індикаторів ООН щодо сприйняття добробуту за адитивною згорткою, методу 

головних компонент, ковзної матриці та порогових значень, які визначено 

згідно з відповідними індикаторами країн ЄС, встановлено його зниження на 
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0,281804, або на 38,94%. Це негативно позначилося на стратифікації населення 

країни, чисельності середнього класу, підтвердило перебування економічної 

системи в ситуації нестабільності відповідно до критерію динамічної стійкості. 

Результати цих розрахунків корелюються з підсумками проведеного 

анкетування представників промисловості м. Полтави та Полтавської області в 

2014 р., згідно з якими кількість людей, які вважають, що їх життєво важливі 

інтереси задоволені, склала лише 37,6% від опитаних, а 5,9% – не визначилися з 

відповіддю або відмовилися відповідати.  

Обчислено індекс соціальної складової управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки України за адитивною 

згорткою з урахуванням порогових значень для країн ЄС і 10 показників: 

тривалість життя, років;  

середня тривалість навчання, років;  

валовий національний дохід на душу населення, дол. за паритетом купівельної 

спроможності;  

коефіцієнт фертильності (сумарний коефіцієнт народжуваності), ‰;  

кількість самогубств, на 100 тис. чол.;  

середньорічні темпи змін населення, %;  

індекс задоволеністю життям за 10-бальною шкалою;  

житлові умови в середньому на одного жителя, м
2
;  

відношення середнього розміру призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які 

перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, до прожиткового мінімуму 

на кінець року;  

показник нерівності в розподілі наявних ресурсів (індекс Джині), який у 2007-

2017 рр. знизився на 0,254879, або на 37,26%.  

При цьому наголошено на неможливості (через відсутність статистичної 

інформації) врахування в даній моделі такого вагомого індикатора, як середня 

тривалість навчання, що обумовило пошук альтернативних підходів до 

розрахунку інтегральних індексів і відповідних вагових коефіцієнтів.  

Результати факторного та регресійного аналізу соціальної складової сталого 

соціально орієнтованого розвитку економіки України за 2007-2017 рр. 

дозволили визначити взаємозв’язки між чотирма групами факторів:  

1) першопричинові (тривалість життя населення, зміни його чисельності, 

житлові умови);  

2) наслідкові (кількості самогубств, рівень задоволеності життєво важливих 

інтересів населення); 

3) відтворювальні (сумарна народжуваність та соціальне забезпечення); 

4) стратифікаційні (розшарування населення та ВНД на душу населення). 

Згідно з критерієм Стьюдента достовірними протягом вказаного періоду 

виявилися складові другої та третьої груп.  

На основі даних цього  аналізу та прогнозу динаміки середнього класу у світі до 

2030 р. встановлено необхідність створення умов для нарощування прошарку 
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середнього класу шляхом розробки механізму оптимізації стратифікації 

населення України. 

Із використанням удосконаленого науково-методичного підходу до оцінки 

екологічної складової сталого соціально орієнтованого розвитку економіки 

країни розраховано екологічний індекс, який за 2007-2017 рр. знизився на 

17,19%. Аналіз динаміки цього індексу дозволив виокремити три етапи його 

змін: 2007-2010; 2011-2013; 2013-2017 рр., протягом яких вони відбувалися під 

впливом різних політичних і фінансово-економічних факторів. Збільшення 

екологічного індексу у 2017 р. порівняно з 2012 р. у 6,27 раза обумовлене не 

активізацією інноваційних енергозберігаючих технологій, а спадом у 

промисловому комплексі. 

Інтегральний екологічний індекс визначається шляхом адитивної згортки з  

використанням методів головних компонент і ковзної матриці, а також з 

урахуванням порогових значень. Він містить дві групи показників:  

енергоефективність процесів виробництва (енергомісткість ВВП за паритетом 

купівельної спроможності, кг н.е./дол., показники стану навколишнього середо-

вища з урахуванням глобального потепління, зокрема СО2, кг/чол.);  

раціональність ведення господарства (утворення відходів на 1 особу, тис. т, 

споживання свіжої води на одну особу, млн м
3
).  

Виявлено проблему високої енергомісткості виробництва в Україні (у 2017 р. 

перевищення порівняно з провідними країнами становить 2,12 раза), що 

дозволило визнати енергоефективність ключовим фактором 

конкурентоспроможності виробничої системи країни та одним з основних 

напрямів розвитку національної промисловості. 

Із використанням вищенаведених методів розраховано індекс економічної 

складової сталого соціально орієнтованого розвитку економіки в динаміці за 

2007-2017 рр. на основі таких показників: рівень безробіття, %; продуктивність 

праці, млн дол. / 1 тис. зайнятих; ступінь зносу основних засобів, %; витрати 

НДДКР, % до ВВП; рівень використання мережі Інтернет, % населення; темп 

інфляції, %; показник покриття імпорту, %; відносна величина державного 

зовнішнього боргу, % до ВВП; рівень тіньової економіки, % до обсягу 

офіційного ВВП. Згідно з розрахунками даний індекс знизився у 2017 р. 

порівняно з 2007 р. на 0,0359, або на 7,16%. У результаті аналізу встановлено 

тенденції зростання інформатизації українського суспільства, але разом з тим і 

підвищення рівня безробіття, загострення проблеми технологічної відсталості, 

сировинної орієнтації  експортно-імпортної діяльності, занепаду промисловості 

загалом, зростання залежності від зовнішнього фінансування. Визначено групи 

факторів, що формували основні причинно-наслідкові зв’язки, які, у свою 

чергу, протягом 2007-2017 рр. створювали вказані тенденції: інформаційно-

технологічні, монетарні (цінові), репродуктивно-виробничі. Проте лише 

фактори інформаційно-технологічної групи, згідно з критерієм Стьюдента, 

виявилися достовірними, а отже, саме їх доцільно використовувати в 

управлінні економікою на сучасному етапі. Інвестування в НДДКР, 
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цифровізацію суспільства та модернізацію основних засобів має стати 

драйвером сталого інноваційного розвитку соціально орієнтованої ринкової 

економіки України за умови ефективного функціонування антикризового 

механізму державного регулювання. 

Динаміка індексу інноваційного розвитку України за 2007-2017 рр., 

розрахованого на основі адитивної згортки, свідчить про його зниження у 

2017 р. порівняно з 2007 р. на 0,335166, або у 1,73 раза (рис. 2). Це негативно 

позначилося на рівні задоволеності життєво важливих інтересів населення та 

частці середнього класу в країні. Період стабілізації національного 

господарства після фінансово-економічної кризи 2008-2010 рр., коли в Україні 

започаткувалися позитивні зрушення (2011-2014 рр.), змінився спадом 

(протягом 2014-2017 рр.), що спричинено кризою промисловості під впливом 

неекономічних факторів. 
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Рисунок 2 – Динаміка зміни індексу інноваційного розвитку України протягом 

2007-2017 рр. 

 

У результаті кореляційно-регресійного аналізу виокремлено одну з основних 

проблем інноваційного розвитку України в 2007-2017 рр. – низький рівень 

патентування об’єктів інтелектуальної власності (кількість патентів на 

винаходи у 2017 р. порівняно з 2007 р. скоротилася на 36,2%). Це зумовлено 

зменшенням чисельності винахідників і раціоналізаторів: у 2014 р. порівняно з 

2007 р. у 2,6 раза, або в 4 рази порівняно з 1995 р. Дана тенденція негативно 

позначилася на ефективності трансферу технологій і підтвердила доцільність 

формування національного ринку інтелектуальної власності за умови 

функціонування дієвого антикризового механізму забезпечення 

життєдіяльності України.   

Виявлено, що протягом 2007-2017 рр. недостатньо ефективно функціонував 

антикризовий механізм державного регулювання економіки України, що 
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актуалізувало необхідність підвищення результативності роботи суб’єктів 

антикризового управління. Високий рівень тіньової економіки та державного 

зовнішнього боргу, занепад промисловості, низька питома вага прошарку 

середнього класу визначили неспроможність антикризового механізму 

виконувати головну функцію – попередження й усунення кризових явищ в 

економіці країни, що  негативно позначилося на ступені задоволення життєво 

важливих інтересів більшості населення України в 2007-2017 рр., а отже, на 

рівні соціальної стабільності. 

Із використанням наукового підходу до оцінки ефективності управління 

інноваційними факторами сталого інноваційного соціально орієнтованого 

розвитку економіки на основі 23 показників соціальної, економічної та 

екологічної складових, а також із застосуванням методів головних компонент, 

ковзної матриці та порогових значень показників окремих країн ЄС 

розраховано модифікований індекс людського розвитку України за 2007-

2017 рр. (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Динаміка зміни модифікованого індексу людського розвитку 

України протягом 2007-2017 рр. 

 

Зменшення МІЛР у 2017 р. порівняно з 2007 р. на 0,385, або 53,47% (у 

2,15 раза), обумовлене зниженням рівня за всіма його складовими: 

екологічною – на 0,351 (74%), економічною – на 0,013 (6,84%), соціальною – на 

0,021 (36,84%). Найбільшого падіння зазнали соціальна й екологічна складові. 

Визначено групи факторів, які впливають на рівень МІЛР: цільові, результатів 

життєдіяльності, відтворення, забезпечення добробуту, монетарні (цінові), а 

також найбільш значимі тенденції розвитку: інформатизація суспільства, 

посилення залежності від зовнішнього фінансування, поглиблення проблем 
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технологічної відсталості, забруднення довкілля, зростання економічної 

нерівності, посилення впливу неекономічних факторів. 

На основі порівняльної характеристики результатів кореляційно-регресійного 

аналізу моделей економічного розвитку України у 2007-2017 рр. за двома 

контурами обґрунтовано доцільність застосування моделі з цільовою функцією 

модифікованого індексу людського розвитку (YМІЛР). Достовірність даної 

моделі підтверджено одержаними показниками регресійної статистики: 

R = 96,8%; R^2 = 93,7%; F (=34,789) > F tab (=0,05162358). 

У четвертому розділі «Розроблення адаптивної динамічної моделі системи 

управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого  

розвитку України» рекомендовано застосування інструментів та механізмів 

протистояння впливу внутрішнім і зовнішнім загрозам економіки; розроблено 

адаптивну динамічну модель системи управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку України у форматі складової процесу 

гармонізації національних економічних інтересів; запропоновано науково-

методологічний підхід до прогнозування й оцінки ефективності 

функціонування системи управління інноваційними факторами сталого 

соціально орієнтованого розвитку України; визначено каталізатори дії 

інноваційних факторів сталого соціально орієнтованого  розвитку України. 

Представлено методологічні домінанти реагування на виклики і загрози 

життєво важливим інтересам населення України, яке охоплює сукупність 

економічних відносин у форматі формування життєво важливих інтересів 

людини, суспільства, держави шляхом впливу на фактори 

конкурентоспроможності нової економіки (інновації, людський капітал, 

ресурси) відповідно до її типів. Таке реагування засноване на:  

1) принципах інформаційного попередження, соціальної справедливості, 

недопущення соціального паразитизму, домінування матеріального над 

духовним в особистості та суспільства, національного істеблішменту;  

2) таких інструментах, як стратегія сталого інноваційного соціально 

орієнтованого розвитку економіки, міждержавні стратегії співробітництва в 

напрямі забезпечення сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку 

країн, постійний моніторинг загроз, механізми трансферу технологій у 

реальний сектор, стимулювання розробки технологій світового рівня  

і провідних об’єктів інтелектуальної власності;  

3) гармонізації національних економічних інтересів (національна ідея, 

підтримка національного виробника, реструктуризація ключових секторів 

економіки, посилення соціальної відповідальності, інформатизація суспільства 

та безперервна освіта);  

4) економічних методах урядування (планування з урахуванням тенденцій 

розвитку країн-лідерів, включення діяльності з відтворення біосоціального 

продукту до продуктивної праці та сфери зайнятості, гідна зарплата, перш за 

все у сфері НДДКР);  
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5) соціально-психологічних методах  впливу держави на національний розвиток 

(морально-етичні цінності нації, підвищення престижу професій освітян  

і науковців).  

Удосконалено організаційно-методичний інструментарій оптимізації 

управління процесами гармонізації національних інтересів у контексті сталого 

інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки України на основі 

структурно-організаційного підходу. Оптимізація управління процесами 

гармонізації національних інтересів із використанням даного підходу являє 

собою сукупність послідовно-логічних етапів, спрямованих на підвищення 

рівня задоволеності життєво важливих інтересів населення шляхом прийняття 

результативних управлінських рішень. Зазначений структурно-організаційний 

підхід, на відміну від інших, ґрунтується на принципах законності, досягнення 

балансу життєво важливих інтересів усіх верств населення, постійного 

інформування громадян, а також на концепції створення системи безпеки для 

задоволення життєво важливих інтересів населення в умовах зовнішніх  

і внутрішніх загроз, згідно з якою інформаційна та гуманітарна безпека є 

першорядною при гармонізації інтересів між людиною, суспільством  

і державою та яка містить напрями попередження цих загроз, що забезпечить 

сприятливі умови для підтримки соціальної стабільності та сталого 

інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки в Україні.  

Одним із базових елементів оптимізації управління процесами гармонізації 

національних інтересів є запропонована адаптивна динамічна модель системи 

управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого 

розвитку економіки, яка передбачає вплив суб’єкта на об’єкт управління через 

необхідний обсяг інвестицій, підтримуючи в такий спосіб на заданому рівні її 

головний керований параметр – модифікований індекс людського розвитку; 

заснована на системному підході, теоріях оптимального управління й 

автоматичного регулювання як напряму економічної кібернетики, методах 

структурно-параметричної оптимізації та системного аналізу, що в результаті 

вчасного усунення загроз і розробки державних програм соціального розвитку 

національного господарства сприятиме задоволенню життєво важливих 

інтересів більшості населення (рис. 4). 

На основі міждисциплінарного підходу, морфологічного аналізу та методу 

коригування індексу розроблено інтегральний показник оцінки ефективності 

сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки – 

модифікований індекс людського розвитку, який є головним керованим 

параметром адаптивної динамічної моделі системи управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки. Разом із 

показниками, які містяться в загальноприйнятій методиці ООН щодо 

розрахунку індексу людського розвитку, запропоновано додатково враховувати 

екологічні, соціальні, економічні параметри системи управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки 

(44 показники), що таким чином коригує індекс людського розвитку, 

дозволяючи комплексно оцінити результативність розвитку економки як  
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Умовні позначення: 

СУ – суб’єкт управління (децидент, регулятор); 

ОУ – об’єкт управління; 

Хр (t) – інвестиції як регулюючий вплив суб’єкта управління на об’єкт; 

Хзд (X1’ij…Х1nm, X2’ij…X nm, X3’ij…X3nm) – вхідні задані прогнозні параметри підсистем  

управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки; 

X1 ij, X2 ij, X3 ij – фактичні значення i-го показника j-ї підсистеми системи управління 

інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки; 

i – номер показника, що характеризує параметри завдання, 1 2i , ,...,n ; 

 j – номер підсистеми управління вирішенням завдань, 1 2j , ,..., m. ;  

значення n і m залежать від аналізованої групи параметрів; 

f1, f2 – внутрішні та зовнішні загрози; 

Е (t) – відхилення фактичного значення параметру від заданого (помилка регулювання); 

∑1, ∑2  – суматори; 

Y (t) – вихідний параметр (МІЛР); 

Y (t) = F{Хр(t); f1,f2; X1’ij…Х1nm, X2’ij…X2nm,X3’ij…X3nm} 
 

Рисунок 4 – Адаптивна динамічна модель системи управління інноваційними 

…………….. факторами.сталого соціально орієнтованого розвитку економіки  

 

динамічної системи з урахуванням критеріїв стійкості, оптимальності, 

ефективності, а також сформувати підґрунтя для прийняття управлінських 

рішень у контексті підвищення рівня задоволеності життєво важливих інтересів 

населення  

МІЛР = ІЛР+
n

1

γi Хi , 

де Xi – i-й параметр складової МІЛР; при цьому i = (1,…, n), а знак, із яким 

складова вводиться у формулу, обумовлений природою впливу – стимулятор 

(+) або дестимулятор (-); 

γi – коефіцієнт нерівності (введення) i-го параметру, що коригується на. 

значення з ряду чисел правила «золотого перетину»: 1; 0,618; 0,382; 0,236; 

0,146; 0,0902; 0,056 та ін.;  

n – кількість додаткових параметрів (стимуляторів і дестимуляторів), 

сукупність яких визначається в кожному випадку окремо. 
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У процесі експрес-діагностики задаються параметри, зумовлені найбільш 

значимими проблемами розвитку суспільства, зокрема глобальним 

потеплінням, низькими темпами інноваційного розвитку країни, негативними 

демографічними змінами, зниженням рівня задоволеності життєво важливих 

інтересів населення, що зменшує запас стійкості системи управління 

інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки 

та негативно позначається на соціальній стабільності. Такий підхід дозволяє 

оперативно визначати МІЛР і вчасно приймати дієві управлінські рішення. 

Дістали подальшого розвитку методологічні домінанти задіяння організаційно-

економічних каталізаторів дії інноваційних факторів сталого соціально 

орієнтованого розвитку економіки України, а саме: 

механізм трансформації національної економіки на інноваційних засадах з 

урахуванням соціокультурних складових, який являє собою сукупність заходів 

й інструментів управління, враховує той факт, що соціально орієнтована 

економіка підпорядковує розвиток інтересам особистості, створює умови для 

реалізації її здібностей, заохочує працьовитість, ініціативу, де першопричиною 

НТП і первинною ланкою змістовного ланцюжка трансформації економіки 

виступає людина – підприємець-інноватор, а здатність держави забезпечити 

соціальний прогрес стає критерієм зрілості цивілізованих ринкових відносин, у 

той час як наявність відповідної інноваційної культури – індикатором зрілості 

суспільства. Тому початковий імпульс щодо впровадження в суспільне життя 

інноваційної культури рекомендовано покласти на вищу освіту шляхом 

активного використання інноваційних технологій, що дозволяє формувати 

фахівців нової формації із застосуванням компетентнісного підходу;  

методика оцінки енергоефективності як фактора конкурентоспроможності 

виробничої системи в контексті сталого соціально орієнтованого розвитку 

економіки, що являє собою модифікацію вартісного підходу і, на відміну від 

інших, ураховує фактори наявності (відсутності) паливно-енергетичних 

ресурсів на території країни, альтернативних видів ресурсів, а також містить 

показники оцінки рівня конкурентоспроможності національної промисловості, 

що дозволяє комплексно оцінювати ресурсний потенціал країни та визначати 

рейтинг енергетичної безпеки країни у світі; 

пропозиції щодо розробки та підтримки кластерних ініціатив задля формування 

мережі сприйнятливих до інновацій територіально-виробничих комплексів з 

орієнтацією на вирішення питань сталого соціально орієнтованого розвитку 

різних секторів економіки і регіонів країни 

реінжиніринг бізнес-процесів як універсальний інструмент та метод 

інноваційного розвитку економіки, що являє собою перебудову: творчого 

навчального процесу із застосуванням трансмотиваційних технологій у сфері 

освіти та науки; інвестиційного процесу в контексті гармонізації життєво 

важливих інтересів усіх його учасників; процесу трансферу технологій і 

комерціалізації результатів інноваційної діяльності для гармонізації  інтересів 

його учасників із національними інтересами. Сформовано систему показників 
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для оцінки результативності впровадження заходів реінжинірингу бізнес-

процесів як універсального інструменту та методу управління інноваційним 

розвитком економіки в контексті її соціалізації.  

У п’ятому розділі «Перспективи сталого соціально орієнтованого розвитку 

економіки України на основі управління інноваційними факторами» 

ідентифіковано результати прогнозування модифікованого індексу людського 

розвитку як базового параметру системи управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки України та запропоновано 

напрями підвищення її ефективності, а також розроблено стратегію сталого 

інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки України. 

Запропонована адаптивна динамічна модель системи управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки дозволяє 

будувати прогнозні еволюційні сценарії розвитку в умовах досягнення заданого 

рівня модифікованого індексу людського розвитку в динаміці, з мінімально 

достатнім обсягом інвестицій, а також з урахуванням наслідків дії 

найнебезпечніших загроз.  

У результаті реалізації з використанням програмного пакета VisSim адаптивної 

динамічної моделі системи управління інноваційними факторами сталого 

соціально орієнтованого розвитку економіки України одержано прогноз зміни 

модифікованого індексу людського розвитку до 2030 р. та визначено 

необхідний обсяг відносних інвестицій для реалізації базових програм сталого 

інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки, спрямованих на 

задоволення життєво важливих інтересів  переважної більшості населення 

(табл. 1). Достовірність одержаних результатів підтверджується похибками 

2,03; 0,75; 6,18% за песимістичним, реалістичним та оптимістичним сценаріями 

відповідно, що свідчить про адекватність і доцільність використання 

адаптивної динамічної моделі в системі управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки України. 

Отже, темпи приросту МІЛР у 2030 р. порівняно з 2016 р. складуть за 

оптимістичним, реалістичним та песимістичним сценаріями, 31,6; 24,7; 8,2%, а 

обсяг необхідних відносних інвестицій – 38,3; 46,8; 29,4% відповідно.  

Умовами реалізації оптимістичного сценарію розвитку є загальний підйом 

економіки України, розбудова національного виробництва, поступове 

зменшення боргового навантаження на бюджет, здійснення відповідних 

державних програм щодо задоволення життєво важливих інтересів більшості 

населення, підвищення частки державного фінансування освіти і науки тощо. З 

метою вчасного попередження зовнішніх і внутрішніх загроз суб’єкту 

управління рекомендовано приймати рішення з урахуванням відхилення 

фактичного значення МІЛР від заданого, інтенсивності інвестування  

і доцільності задіяння каталізаторів розвитку економіки.  
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Таблиця 1 –  Прогноз динаміки модифікованого індексу людського розвитку  

та відносних інвестицій за трьома сценаріями в економіці 

України до 2030 р. 
 

Показник 

Рік Темп зміни 

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 
2030 р. / 

2016 р. 

1. Песимістичний сценарій розвитку )3(0,0038461613.0)(  ii

p

зд
tty  

МІЛР 0,613 0,617 0,625 0,632 0,640 0,647 0,659 0,663 1,082 

Обсяг відносних 

інвестицій 
0,680 0,700 1,030 0,830 0,840 0,850 0,870 0,880 1,294 

2. Реалістичний сценарій розвитку )3(0,01169613.0)(  ii

p

зд
tty  

МІЛР 0,613 0,625 0,648 0,671 0,695 0,718 0,742 0,765 1,247 

Обсяг відносних 

інвестицій 
0,681 0,670 2,750 0,994 0,996 0,998 0,999 1,00 1,468 

3. Оптимістичний  сценарій розвитку )3(014923.0613.0)(  ii

p

зд
tty  

МІЛР 0,613 0,628 0,658 0,688 0,717 0,747 0,777 0,807 1,316 

Обсяг відносних 

інвестицій 
0,694 0,690 3,340 0,950 0,951 0,952 0,955 0,960 1,383 

 

Удосконалено науково-методичний підхід до формування і реалізації стратегії 

сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки України за 

такими етапами: оцінка життєво важливих інтересів населення, наявних 

ресурсів, викликів і загроз вибір, відповідно до базових складових 

архітектоніки модифікованого індексу людського розвитку, змісту державної 

інноваційної політики та її узгодження із цілями сталого розвитку галузей 

економіки розробка програм і проєктів, які конкретизують операційні цілі та 

завдання цієї стратегії контроль за результатами  її реалізації. Послідовне 

впровадження цього підходу у процесі стратегічного управління сприятиме 

розбудові соціально орієнтованої ринкової економіки в умовах модернізації 

виробництва, переходу до нового технологічного укладу на основі 

прогресивних технологій, збереженню соціальної стабільності. При цьому 

основним керованим параметром є МІЛР, базові складові архітектоніки якого 

органічно пов’язані з вибором типу державної інноваційної політики та видом 

стратегії (табл. 2). 

Перелік державних програм і заходів розвитку промисловості України 

узгоджено із цілями сталого розвитку, розробленими для України на 2015-

2030 рр.  

Запропоновано комплекс процедур щодо розв’язання проблеми обґрунтування 

та розробки основних напрямів, механізмів, заходів і резервів підвищення 

ефективності управління інноваційними факторами розвитку економіки України, 

що сприятиме зростанню національного виробництва, рівня задоволеності 

життєво важливих інтересів більшості населення та збереженню соціальної 

стабільності країні. 
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Таблиця 2 – Матриця вибору типу інноваційної політики у процесі формування 

та реалізації стратегії сталого інноваційного соціально 

орієнтованого розвитку економіки України
1
 

 
Базові індикатори моделі 

 

Тип інноваційної політики 

ринкової 
орієнтації 
(стратегія 

«перенесення») 

структурних 
зрушень із 
соціальною 
орієнтацією 
(стратегія 

«запозичення») 

технологічного 
поштовху із 
соціальною 
орієнтацією 

(стратегія 
«нарощування») 

Середньорічні темпи приросту 
населення, % 
(соціальна підсистема) 

 
1,4–2,7  

 
0,8 –1,4  0,5–0,8  

Відсоток населення, життєво 
важливі інтереси якого 
задоволено 
(соціальна підсистема) 

 
20–38,2  

 
38,2–61,8  61,8–80  

Фактичний рівень витрат на 
НДДКР, % від ВВП 
(економічна підсистема) 

0,5–1,7 1,7–2,4  2,4–4.4  

Фактичне значення  викидів 
СО2 на душу населення, 
т / чол. (екологічна підсистема) 

0,4–1,6 1,6–6,2 6,2–10,9 

МІЛР
*
 

0,550–0,699 

(середній) 

0,700–0,799 

(високий) 

від 0,800 і вище 

(дуже високий) 

1
 Розроблено на підставі Доповіді ООН про людський розвиток 2016 р. у частині 

опрацювання тенденцій вищезазначених показників у групах середнього, високого та 

дуже високого рівнів людського розвитку країн.  
*
 Низький рівень МІЛР відповідає меншим за нижнє порогове значенням показників 

середньої  групи і типу інноваційної політики «політика виживання». 

 

 

ВИСНОВКИ 
 

1 У результаті узагальнення теоретичних здобутків вітчизняних і зарубіжних  

учених виконано аналіз понятійно-категоріального апарату теорії 

економічної трансформації, а саме таких категорій, як життєво важливі 

інтереси, інновація, соціально орієнтована ринкова економіка, що стало 

підставою для трактування поняття «інноваційні фактори сталого соціально 

орієнтованого розвитку економіки» як рушійних сил, задіяних у формуванні 

та розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки, результатом чого 

має стати стійке підвищення ступеня задоволення життєво важливих 

інтересів більшості населення країни без шкоди для майбутніх поколінь, що, 

на відміну від інших, уможливлює системне дослідження специфіки 

становлення такої економіки, яка забезпечує сталий соціально орієнтований 

розвиток суспільства на довгострокову перспективу. 

2 На основі аналізу та синтезу концепцій наукових теорій, спрямованих на 

забезпечення сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку 
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економіки (інноваційного розвитку, соціальної стратифікації, оптимального 

управління та автоматичного регулювання економіки), досліджено та 

розвинуто методологічні засади імплементації їх концептуальних положень у 

процесі формування сприйнятливої до інновацій соціально орієнтованої 

економіки  шляхом інтеграції цих положень задля розв’язання економічних 

проблем низького ступеня задоволення життєво важливих інтересів 

населення та посилення економічної нерівності. Імплементація цих положень 

базується на імперативі того, що людина з її інтересами є ключовим 

фактором трансформації економіки на інноваційних засадах і головним 

дієвим суб’єктом управління, інноваційний розвиток – фактором задоволення 

життєво важливих інтересів населення, а якісний склад національного 

істеблішменту – рушійною силою в частині прийняття результативних 

управлінських рішень, що сприятиме сталому розвитку національного 

господарства в умовах зростаючого динамізму викликів і загроз. 

3 Розроблено комплексний підхід до сталого розвитку економіки України на 

інноваційних і соціально орієнтованих засадах, сформульовано методологічні 

положення управління інноваційними факторами сталого соціально 

орієнтованого розвитку економіки, які базуються на авторській концепції 

підтримки та розвитку інноваційної діяльності національної економіки в 

контексті стійкого задоволення життєво важливих інтересів більшості насе-

лення, що являє собою модернізаційний проєкт виведення економіки на 

новий етап розвитку – «економіки для людини», в рамках якої інтереси 

населення задовольняються згідно з принципами сталого розвитку і шляхом 

досягнення високої конкурентоспроможності національного виробництва, що 

сприяє підвищенню рівня та якості життя більшості населення, а також 

забезпеченню соціальної стабільності в країні. Сформовано блок-схему 

впровадження  наведеної концепції.  

4 Розвинуто методологічні та організаційні засади забезпечення умов 

ефективної реалізації на практиці сталого соціально орієнтованого розвитку 

економіки, шо базується на інноваційній активності, зокрема використання 

науково-методичного арсеналу управління інноваційними факторами сталого 

розвитку соціально орієнтованих економічних систем (принципів, підходів, 

методів, механізмів, інструментів), обґрунтування логічної послідовності 

вирішення проблем управління, розбудова системи управління процесом 

становлення нової економіки сукупності державних органів урядування, які 

впливають на об’єкт управління з використанням антикризового механізму, 

функціонування якого забезпечене запропонованим ланцюгом «інформація – 

знання – інновація – задоволення життєво важливих інтересів населення», 

що сприяє створенню та застосуванню науково-методологічних засад для 

розробки концепцій, стратегій, планів, програм сталого інноваційного 

соціально орієнтованого розвитку економіки в контексті задоволення 

життєво важливих інтересів більшості населення з урахуванням 

комплексного та системного підходів. 
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5 Доведено, що базовими критеріями дієвості системи управління 

інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку 

економіки України є стійкість, оптимальність, ефективність. Запропоновано 

критичну величину динамічної стійкості економічної та соціальної систем –

не менше 61,8% населення, життєво важливі інтереси якого задоволено. 

6 На основі комбінації комплексного, міждисциплінарного, системного і 

селективного підходів, методів аналізу та синтезу розроблено методичний 

підхід до управління інноваційними факторами сталого соціально 

орієнтованого розвитку економіки з використанням структурно-

економетричної моделі оцінки та прогнозування його стану, яка передбачає 

послідовність дій за чотирма етапами (планування, організація та аналіз, 

вибір альтернатив за критерієм достовірності, контроль) окремо для 

економічної, соціальної, екологічної підсистем; при цьому застосовано 

комбінацію системного, комплексного, селективного і міждисциплінарного 

підходів, а також ураховано критерії динамічної стійкості, оптимальності й 

ефективності управління економічними системами, що дозволяє як 

оцінювати рівень задоволеності життєво важливих інтересів населення, так і 

розробляти прогнози щодо модифікованого індексу людського розвитку. 

7 Оцінено ефективність управління інноваційними факторами сталого 

соціально орієнтованого розвитку економіки України у 2007-2017 рр. шляхом 

розрахунку модифікованого індексу людського розвитку за допомогою 

адитивної згортки 23 показників соціальної, економічної та екологічної 

складових, методів головних компонент, ковзної матриці, порогових значень, 

розроблених відповідно до показників країн-членів ЄС. Розрахунки 

зазначеного індексу за 2007-2017 рр. засвідчили його зниження в 2,15 раза, 

що обумовлено зменшенням усіх його автономних складових. Згідно з 

результатами виконаних розрахунків за складовими управління 

інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку 

економіки встановлено:  

індекс соціальної складової знизився на 37,26%, що пов’язано з 

неоптимальною структурою стратифікації населення та низьким рівнем 

задоволеності життєво важливих інтересів населення; 

індекс екологічної складової знизився на 17,19%, що вказує на потребу в 

задіянні інноваційних факторів для більш ефективного використання 

ресурсів і скорочення техногенного навантаження на довкілля (зокрема за 

рахунок модернізації виробництва і споживання енергії, ресурсозберігаючих 

технологій, стимулювання збереження ресурсів, зменшення обсягу викидів і 

відходів); 

індекс економічної складової знизився на 7,16%. 

Виокремлено такі фактори: зростання рівня безробіття; поглиблення проблем 

технологічної відсталості, сировинної орієнтації експорту та залежності від 

імпорту; занепад науки та освіти через відсутність гідного фінансування; 
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посилення залежності від зовнішнього фінансування; негативний вплив 

неекономічних чинників.  

На основі адитивної згортки розраховано індекс інноваційного розвитку 

України за 2007-2017 рр., який знизився в 1,73 раза, та виявлено основну 

причину цього – низький рівень патентування об’єктів інтелектуальної 

власності, трансферу й упровадження провідних технологій у реальному 

секторі економіки.  

8 Методологічно аргументовано необхідність подальшого розвитку науково-

методичного забезпечення цілеорієнтованого реагування на виклики та 

загрози життєво важливим інтересам населення. Запропоновано певні зміни в 

цьому напрямі, які забезпечують комплексність, системність такого 

реагування та засновані на: принципах інформаційного попередження, 

соціальної справедливості, недопущення антисоціальних тенденцій на рівнях 

окремої особистості, суспільства, національного істеблішменту; 

інструментах і механізмах гармонізації національних економічних інтересів; 

економічних і соціально-психологічних методах, із використанням яких 

вирішуються протиріччя у процесі трансформації моделі економіки, 

орієнтованої на експорт й імпорт сировини та продуктів первинної обробки, 

у високотехнологічну соціально орієнтовану ринкову економіку. 

9 Удосконалено адаптивну динамічну модель системи управління 

інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку 

економіки, у яку інкорпоровано регульований параметр – модифікований 

індекс людського розвитку, що є інтегрованим відображенням рівня 

задоволеності життєво важливих інтересів населення та передбачає, на 

відміну від загальноприйнятої методики розрахунку індексу людського 

розвитку, комплексне врахування екологічних, соціальних й економічних 

індикаторів. У результаті реалізації запропонованої моделі із застосуванням 

програмного пакета VisSim обґрунтовано еволюційний сценарій розвитку 

національної економіки з прогнозом до 2030 р.) за трьома варіантами: 

оптимістичним, реалістичним, песимістичним. Виконані розрахунки 

свідчать, що темпи приросту модифікованого індексу людського розвитку у 

2030 р. порівняно з 2016 р. згідно з оптимістичним, реалістичним та 

песимістичним сценаріями становитимуть 31,6; 24,7 та 8,2%, а обсяг 

необхідних відносних інвестицій – 38,3; 46,8 та 29,4% відповідно.  

10 Удосконалено організаційно-методичний інструментарій розробки і 

застосування структурно-організаційного підходу до оптимізації управління 

процесами гармонізації національних інтересів у контексті сталого 

інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки України, який 

являє собою сукупність послідовно-логічних етапів, орієнтованих на 

досягнення балансу інтересів усіх верств населення, що реалізується 

шляхом прийняття результативних рішень щодо вчасного виявлення й 

усунення впливу загроз, підтримки на заданому рівні модифікованого 

індексу людського розвитку, забезпечення інвестиціями для впровадження 

програм розвитку економічної системи, обсяг яких визначається згідно з 



 

 

31 

 

 

 
адаптивною динамічною моделлю системи управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки. 

11 Обґрунтовано необхідність удосконалення науково-методичного підходу до 

формування і реалізації стратегії сталого інноваційного соціально 

орієнтованого розвитку економіки України шляхом визначення етапів 

даного процесу: оцінка життєво важливих інтересів населення, наявних 

ресурсів, викликів і загроз вибір, відповідно до базових складових 

архітектоніки модифікованого індексу людського розвитку, змісту 

державної інноваційної політики та її узгодження з цілями сталого розвитку 

галузей економіки розробка програм і проєктів, які конкретизують 

реалізацію цієї стратегії контроль за результатами впровадження. 

Послідовне втілення цього підходу у процесі стратегічного управління 

сприятиме розбудові соціально орієнтованої ринкової економіки в умовах 

модернізації виробництва, переходу до нового технологічного укладу на 

основі прогресивних технологій, збереженню соціальної стабільності. 

12 Розвинуто методологічні домінанти застосування у процесі управління 

організаційно-економічних каталізаторів інноваційних факторів сталого 

соціально орієнтованого розвитку економіки України на основі задіяння 

механізмів активізації наукової та інноваційної діяльності у ВНЗ, вживання 

заходів щодо сприяння та стимулювання реінжинірингу бізнес-процесів як 

універсального інструменту активізації інноваційного розвитку у всіх 

секторах економіки, використання інструментарію оцінювання 

енергоефективності виробничо-економічних систем як фактора їх 

конкурентоспроможності, розробки та підтримки кластерних ініціатив задля 

формування мережі сприйнятливих до інновацій територіально-виробничих 

комплексів з орієнтацією на вирішення питань сталого соціально 

орієнтованого розвитку різних секторів економіки і регіонів країни. 

Запропоновано комплекс процедур щодо обґрунтування та розробки 

ключових напрямів, механізмів, заходів і резервів підвищення ефективності 

управління інноваційними факторами розвитку економіки України.  
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АНОТАЦІЯ 

Бондар-Підгурська О.В. Методологія управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. – ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» Міністерства освіти і науки України, Полтава, 2019; Інститут 

економіки промисловості НАН України, Київ, 2019.  

Дисертацію присвячено теоретичним, концептуальним і методологічним 

положенням, а також практичним проблемам управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки. Удосконалено 

його понятійно-категоріальний апарат у частині застосування базових понять, 

серед яких «життєво важливі інтереси», «соціально орієнтована ринкова 

економіка», «інноваційні фактори сталого соціально орієнтованого розвитку 

економіки». Обґрунтовано положення авторської концепції підтримки та 

розвитку інноваційної діяльності національної економіки в контексті стійкого 

задоволення життєво важливих інтересів більшості населення. Розкрито 

взаємозв’язки елементів системи управління інноваційними факторами сталого 

соціально орієнтованого розвитку економіки України, запропоновано методику 

розв’язання проблем управління інноваційними факторами сталого соціально 

орієнтованого розвитку економіки та науково-методичний арсенал управління 

ними. 

Розраховано індекси інноваційного розвитку, задоволення життєво важливих 

інтересів населення, модифікований індекс людського розвитку; 

охарактеризовано соціальні, економічні й екологічні аспекти управління 

інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки  

України у 2007-2017 рр. 

Запропоновано застосовувати в системі управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки адаптивну динамічну 

модель на основі соціальних і організаційно-нормативних каталізаторів, 

ключовим регульованим параметром якої є модифікований індекс людського 

розвитку (44 індикатори), що дозволяє протистояти впливу викликів і загроз 

життєво важливим інтересам населення шляхом вчасно вжитих заходів.  

Запропоновано перспективні соціальні, економічні, екологічні напрями, заходи, 

механізми й інструменти підвищення ефективності управління інноваційними 

факторами в контексті сталого соціально орієнтованого розвитку економіки, 

розроблено науково-методичні положення щодо формування та реалізації її 

стратегії, модельний перелік національних довгострокових програм розвитку 

промисловості. Верифіковано одержані результати прогнозування 

модифікованого індексу людського розвитку України у 2015-2030 рр. згідно з 

оптимістичним, реалістичним і песимістичним сценаріями розвитку.  
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АННОТАЦИЯ 

Бондарь-Подгурская О.В. Методология управления инновационными 

факторами устойчивого социально ориентированного развития 

экономики. – Квалификационная научная работа на правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. – 

ВУЗ Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли» 

Министерства образования и науки Украины, Полтава, 2019; Институт 

экономики промышленности НАН Украины, Киев, 2019.  

Диссертация посвящена теоретическим, концептуальным и методологическим 

положениям, а также практическим проблемам управления инновационными 

факторами устойчивого социально ориентированного развития экономики. 

Усовершенствован понятийно-категориальный аппарат в части применения 

базовых понятий, среди которых «жизненно важные интересы», «социально 

ориентированная рыночная экономика», «инновационные факторы устойчивого 

социально ориентированного развития экономики». Обоснованы положения 

авторской концепции поддержки и развития инновационной деятельности 

национальной экономики в контексте устойчивого удовлетворения жизненно 

важных интересов большинства населения. Раскрыты взаимосвязи элементов 

системы управления инновационными факторами устойчивого социально 

ориентированного развития экономики Украины, предложена методика 

решения проблем управления инновационными факторами устойчивого 

социально ориентированного развития экономики и научно-методический 

арсенал управления ими. 

Рассчитаны индексы инновационного развития, удовлетворения жизненно 

важных интересов населения, модифицированный индекс человеческого 

развития, охарактеризованы социальные, экономические и экологические 

аспекты управления инновационными факторами устойчивого социально 

ориентированного развития экономики Украины в 2007-2017 гг. 

Предложено применять в системе управления инновационными факторами 

устойчивого социально ориентированного развития экономики адаптивную 

динамическую модель на основе социальных и организационно-нормативных 

катализаторов, ключевым регулируемым параметром которой является 

модифицированный индекс человеческого развития (44 индикатора), что 

позволяет противостоять влиянию вызовов и угроз жизненно важным 

интересам населения путем своевременно принятых мер. 

Предложены перспективные социальные, экономические, экологические 

направления, мероприятия, механизмы и инструменты повышения 

эффективности управления инновационными факторами в контексте 
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устойчивого социально ориентированного развития экономики, разработаны 

научно-методические положения по формированию и реализации ее стратегии, 

модельный перечень национальных долгосрочных программ развития 

промышленности. Верифицированы полученные результаты прогнозирования 

модифицированного индекса человеческого развития Украины в 2015-2030 гг. 

согласно оптимистичному, реалистичному и пессимистичному сценариям 

развития. 

Ключевые слова: методология, инновационные факторы, устойчивое 

социально ориентированное развитие экономики, жизненно важные интересы 

населения, модифицированный индекс человеческого развития. 

 

SUMMARY 

Bondar-Pidhurska O.V. Methodology of management innovative factors of 

sustainable socially oriented economic development. – Qualification scientific 

work as a manuscript.  

Dissertation for a Doctor of Economics degree by specialty 08.00.03 – Economics 

and Management of National Economy. Universities of Ukoopspilks «Poltava 

University of Economics and Trade», Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Poltava, 2019; Institute of Industrial Economics of the National Academe of Sciences 

in Ukraine, Kyiv, 2019.  

The dissertation is devoted to theoretical, conceptual and methodological provisions, 

as well as practical problems of management innovative factors of sustainable 

socially oriented economic development. Its conceptual-categorical apparatus has 

been improved in terms of application of basic concepts, among which are «vital 

interests», «socially oriented market economy», «innovative factors of sustainable 

socially oriented economic development» and others. 

The author’s concept of support and development innovation activity the national 

economy in the context of sustainable satisfaction the vital interests of the majority 

population, the significance of the noosphere and the paradigm of sustainable 

development as the necessary elements of the new economy in Ukraine are 

substantiated. The relationships between in built innovative factors of sustainable 

socially oriented economic development management system of Ukraine and the 

criteria of its management (sustainability, optimality, efficiency) are revealed, the 

method of solving the problems of management innovative factors of sustainable 

socially oriented economic development and the scientific and methodical 

management arsenal have been formed. 

The calculation sovereign indices of the social, ecological and economic subsystems 

innovative factors of sustainable socially oriented economic development 2007-2017 

has been calculated, and their reduction is noted for 37,26 %, 17,19 % and 7,16 % 

respectively, as well as indices of innovation development (decrease by 1,73 times) 

and vital interests population by 38,94 % during the period of integrity in Ukraine. In 

addition, on the basis of the correlation-regression results analysis of economic 

development of Ukraine in 2007-20017, in two versions, the highest reliability (R^= 
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93,71%) of the application model with the target value of Modified Human 

Development Index has been proved. 

The scientific approach to assessing the effectiveness of the innovative factors of 

sustainable socially oriented economic development management system has been 

developed and the Modified Human Development Index in Ukraine for 2007-2017 

has been calculated on the basis of 23 indicators of social, economic and 

environmental subsystems, the main component methods, the sliding matrix and the 

threshold values of the European Union countries in the additive form, which showed 

its decrease in 2,15 times because of the poor efficiency of the process making 

managerial decisions regarding the satisfaction vital interests population by the 

subjects of management. There are identified groups of factors that affect the level of 

Modified Human Development Index: target, performance, reproduction, evaluation 

and welfare, monetary (price). 

Based on the analysis of the components the anti-crisis mechanism of state regulation 

in Ukraine for 2007-2017 in the control system innovative factors of sustainable 

socially oriented economic development, its failure to fulfill the main function – 

prevention and elimination of crisis phenomena in the economy of the country has 

been proved, this negatively affected the level of satisfaction the majority of 

Ukraine’s population in 2007-2017 and levels of social stability. 

The scientific and methodological approach to confronting the impact on the 

challenges and threats of the sustainable innovation socially oriented economic 

development in Ukraine, which represents a set of economic relations in the format of 

the formation human rights, society, state (needs, a system of values, a proper 

hierarchy of interests) and the competitiveness of the new economy (innovation, 

knowledge, resources) according to its types is visualized; is based on the principles 

of systemicity, integrity and on the sustainable development purposes; considers 

information, psychological and spiritual (humanitarian) security as the primary 

causes of the main problems of national security, and the transfer of industrial 

technologies, corporate restructuring, social responsibility, national idea and 

continuing education as a promising mechanism for harmonizing national economic 

interests that promotes prevention and elimination challenges and threats, as well as 

resolving the contradiction between the export-raw material and the import-oriented 

economy. It is recommended that «strict regulation of the technology transfer process 

through active promotion of the transfer innovative technologies to the national 

industry and priority selection during its import and export» in the part of the main 

directions foreign policy activity of the state under Clause 3 of Art 26 of the Law of 

Ukraine «On National Security» regarding the conditions for the transfer of 

technology. 

The structural and organizational approach to the formation of an optimal control 

algorithm for the process of national interests harmonization in the context of 

sustainable innovation socially oriented economic development in Ukraine is 

developed, where one of its stages is the proposed adaptive dynamic model of the 

innovative factors of sustainable socially oriented economic development control 

system, which represents the interaction between the subject and the object of 
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management through the optimal allocation of investments for the sake support at the 

given level of its main controllable parameter – Modified Human Development 

Index. This contributes to the satisfaction of the majority population's vital interests 

on the basis of implementation state programs of national social development. 

Аn integrated index of innovative factors of sustainable socially oriented economic 

development management efficiency assessment – Modified Human Development 

Index is proposed and developed, which is the main controller of the parameter 

adaptive dynamic model of the innovative factors of sustainable socially oriented 

economic development management system, and along with the indicators that are 

commonly used by the United Nations methodology for calculating the Human 

Development Index, also takes into account the environmental, its subsystems’ social 

and economic parameters (26 indicators). It will adjust the Human Development 

Index and allow it to comprehensively evaluate its performance as a dynamic system 

in accordance with the criteria of sustainability, optimality, efficiency, and also is the 

basis for making managerial decisions on implementing measures to improve the 

level satisfaction of the population vital interests. 

The effect of organizational and economic catalysts of the innovative factors of 

sustainable socially oriented economic development management in Ukraine is 

substantiated, namely: the mechanism of national economy transformation on the 

innovative basis taking into account socio-cultural components; the format for 

activating scientific and innovative activities in higher educational establishments; a 

modified cost approach to assessing energy efficiency; a new innovation-investment 

form of cluster structures of a socially oriented type that will overcome the 

consequences of the crisis (military) period and create conditions for successful 

implementation of the strategy for defense industry development in Ukraine (Article 

30 of the Law of Ukraine on «National Security») and the satisfaction of the majority 

population; reengineering business processes as a universal tool and the economy 

innovation development method, which will increase the satisfaction of vital interests 

of each process participant and efficiency of managing innovative factors of 

sustainable socially oriented economic development in general. 

Аn adaptive dynamic model of the innovative factors of sustainable socially oriented 

economic development management system in Ukraine with a forecast up to 2030 is 

visualized оn the basis of the VisSim software package. It defines Modified Human 

Development Index as the main regulated parameter and allows to allocate optimally 

the investments for the implementation of the basic programs sustainable innovation 

socially oriented economic development aimed at satisfaction of the majority 

population with the main regulated parameter in alternative scenarios of 

development. Thus, the growth rate of Modified Human Development Index in 2030 

compared to 2016 will be 31,6 %, 25 % and 8,2 %, respectively, in the optimistic, 

realistic and pessimistic scenarios. The reliability of the obtained results is confirmed 

by errors of 2,03 %, 0,75 %, 6,18 % in scenarios 1, 2, 3, respectively. 

The developed scientific and methodological approach to the formation and 

implementation of the sustainable innovation socially oriented economic 

development strategy in Ukraine has been proposed, it is based on the goals of 
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sustainable development, and the main regulated parameter is determined by 

Modified Human Development Index. The basic components of its architectonics are 

organically linked to the choice of the state innovation policy type and the kind of 

strategy, the main result of which is the economy formation for a person on the basis 

of powerful national production playback, which is planned in the state programs of 

Ukraine’s industrial development format («Health», «Housing», «Resource saving», 

«Food Security», «General Employment», «Ecology», «Lifelong studying», 

«Logistics», «Tourism and Sport», «Sustainable innovative social and economic 

development of  Ukraine»). 

In order to increase the efficiency of innovative factors of sustainable socially 

oriented economic development management in Ukraine, it is recommended to 

implement the provisions on its main areas, mechanisms, measures and reserves, 

namely: 1) economical: the introduction of strategic and reactive innovations as an 

anti-crisis measure, a scientific and methodological approach to assessing the 

processes of industrial modernization, property forms structure optimization in the 

context of sustainable innovation socially oriented economic development, anti-crisis 

mechanism of economic state regulation, mechanism of accumulation and funds 

allocation for research and technological development, systems of intellectual 

property objects commercialization management, the system of crisis management of 

the national industry, reengineering the assessment of investment efficiency, 

harmonization of national and international standards of quality management;  

2) social: application of the middle class formation mechanism, prevention of social 

parasitism, business social responsibility strengthening (the concept of corporate 

social responsibility); the use of hostile takeover mechanisms, lifelong learning; 

national moral and ethical elite formation (effective establishment) among innovators 

and inventors; 3) ecological: resource preservation, saving, modernization (energy 

and others). 

The practical significance of the results is that the scientific developments of 

dissertation work have been brought to the level of methodological and practical 

recommendations for integrated management of sustainable socially oriented 

innovation factors development of national economy. The systematic implementation 

of the developed proposals will contribute to the socially oriented market economy 

formation, the restoration of national production, the increase in the level of majority 

population vital interests’ satisfaction, social stability, and the geopolitical 

independence of Ukraine. 

Keywords: methodology, innovation factors, sustainable socially oriented 

economical development, vital interests of the population, modified human 

development index.  
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